




רכזל לושיב שגפמ

ל"ז ןילוסא ןורוד



תודלי

 .עבש ראבב1987 תנשב דלונ ןורוד
לאנא ,תרנכ- תונטק תויחא שולש ולו ,םידלי העברא ןיבמ ,ריאמו הזילע לש רוכבה םנב
 .החמשבו לודג רואב תיבה אלמנ םלועה ריווא לא חיגה ןורודשכש םירפסמ וירוה .ןדעו

 ."םכש" ןגבו "תדלומ" ןגב ,"יכוי ןותחפשמ"ב .עבש ראבב ךנחתהו לדג ןורוד
."םע יביתנ" יתד-יתכלממה ידוסיה רפסה תיבב לחה וידומיל תא

 תוקד הרשע-שמחכ רפסה תיבב לסרודכ ןומיאמ אצישכ סנב לצינ ,הרשע-תחא ליגב
 ,ולבק רואילו ודלוט ימולש ,םירגובה וירבח ינש לע טרופסה םלוא גג תסירק ינפל

.ןוסאב וגרהנש



היהש דליה לע

 .תומימתו םייח תחמש ןירקה ןורוד
 ףחסנ אל םלועמו ,הב ןימאהש ךרדב ךלה אוה .שבוכו םיענ היה וטבמו ,חטשב טלב ויפוי

 .םרזה ירחא
 דעו ןומרחהמ– הבחורלו הכרואל היליבש תא שרחו ץראה תא בהא ,א"דמב בדנתה
 תדעצ ,תרנכה תדעצ ,בגנה תדעצ ,םילשורי תדעצ– תובר תודעצב ףתתשה .תליא
 ...דועו תונייעמה
.ןיסירפקבו הילטיאב ,ץייוושב ,תפרצב רקיבו ץראל ץוחב טעמ אל לייטל קיפסה ףא אוה



תורגבתהה ליג

 ,"המלש להוא" אביקע ינב תבישי לש םייניבה תביטחב דמל ןורוד
 ."ת"ימא" תינוכיתה הבישיל ךישמהו

 ,ןילופב הדמשהה תונחמב רוקיבל "ת"ימא" תשר לש תחלשמ םע אצי א"י התיכב
 ירופיסמו ,םידוהיה לש םקלח תנמ ויהש םייחה יאנתמ ,תוארמהמ עזעוזמ רזחו

 ונאש ותעד תא קזיח הז רויס .תחלשמל וולתהש האושה ילוצינ ורפיסש תועווזה
.ונמלועב עשרה תוחוכ דגנ םידחואמו םיקזח תויהל םיבייח

 ,הקיזיפ תועוצקמב תודיחי שמח ןהבו תורגבה תוניחב תא החלצהב רבע ןורוד
.פ"עבש הרותו ך"נת ,תילגנא ,הקיטמתמ





ןיינע ימוחתו םיביבחת

 .ןורוד לש וייחב יזכרמ דקומ היה טרופס
 םש ףאו ,"עבש ראב ר"תיב" לסרודכל הימדקאב קחיש ,הייחשב ןייטצה אוה
 .ןייטצה
 הרוגחל דע עיגה אוהו ,הטרק היה םיגשיהל וב עיגה ןורודש ףסונ טרופס ףנע
 .המותכ
 תורצקה תושפוחב ,סייגתהש רחאל םג םיכרפמה םינומיאל עיפומ היה אוה
 .לביקש
 ראב לעופה" תצובק לש עבשומ דהוא היהו ,לגרודכ קחיש תונמדזה לכב
."עבש



ל"הצל סויגה

 .םילבוח שוביגל ותוא הליבוה םירגתאלו םיל ותבהא ךא ,סייט יקדבמ רבע ןורוד
 .םילבוח סרוק ליחתה ,םיה ליחל וסויג םעו ,טייש תמגמל דעוי ןורוד
 ךרדה וז תרחבומ הדיחיב ר"יח םחול תויהלש הרכהה וב הרדח םישדוח השיש רחאל
 אל רבדה ךא ,"ןבדבוד" תדיחיל עיגהל שקיב אוה .םיה ליח תא בזעו ,רתויב ול המיאתמה
 ךכב שדוחמה וצוביש תא הנתהו ,"יתעבג" תביטח התייה האבה ותפדעה .עייתסה
 .)רויס תדיחי(ר"סחיב םחול היהיש
 םישדוח רשע-העברא ךשמנש םחולה לולסמב לחהו ,שדחמ תונוריטה תא ליחתה ןורוד
 ."ןושמש ילעוש" דודגבש "ברוע" )םיקנט דגנ הגולפ(ט"נלפב



יאבצה תורישה

.המישמב תוקבדו ,וירבחל תוריסמ ,בל ץמוא הליגו ,תובר תויעצבמ תויוליעפב ףתתשה ןורוד
 רבעל ךשמתמה םיליטה ירי תא עונמל "יתעבג" תביטח לע לטוה ,"םח ףרוח" עצבמ ךלהמב
 .ןולקשאו בגנה ברעמ יבושיי
 ברקה ךלהמב .הילב'ג יתאפב ,דעיה לא חוכה שארב ליבוה ,דוח טוונו עלק שמישש ןורוד
 .םמורתהו יריה ןוויכ תא ההיז ןורוד .ףדההמ רוחאל לפנ דקפמהו ,חוכה רבעל שא התרונ
 תוריל קיפסהו ,חטשב ויהש וניתוחוכב עוגפל אל ידכ "הז ימ" קעצ ,לבחמה תא האר אוה
 .לבחמה רבעל
 .לפנ זאו ,עגפנש תווצל ןמסל ידכ דיה תא םירה ןורוד
 .םירודכ השולש לש רורצ ונוויכל הרונ ןכמ רחאל





הליפנה דעומ

 עצבמ ךלהמב ,)1.3.2008(ח"סשת 'א רדאב ד"כ םויב הזע תעוצרב ברקב לפנ ןורוד
 ."םח ףרוח"
.רוג-ןד ןרע ןושאר-למס לפנ ומע

 ראבבש יאבצה ןימלעה תיבב תוחונמל אבוה אוה .ותומב יצחו םירשע ןב היה ןורוד
.ןושאר-למס תגרדל הלעוה ותליפנ רחאל .תויחא שולשו םירוה ריתוה .עבש

 "םירוביג ולפנ ךיא ,ללח ךיתומב לע לארשי יבצה" קוספה קקחנ ןורוד לש ורבק לע
 .)ט"י קוספ ,א קרפ ,'ב לאומש(



םידפסה

 ...ילש רוכבה ןבה ,ןורוד" :ויבא ןורוד תא דיפסה ,ותליפנל ןושארה הנשה םויב
 םלוכ תא ליבוהל ,דוח טוונכ ךמצע לע תחקלש תוירחאה לדוגו תוירחאה תשוחת
 תבהא ...ךייח תא תברקה ,ןכאו .םירבחה ןעמל ךייח תברקה לש ריחמב וליפא ,דעיל
 םיעגעגתמ םלוכ ...םיבוט םירבדל רקיעב ,עגר לכ לצנל תעדיו ,םיבוטה םייחה תא
".הלעמל םש ונילע רומשת ...ןורוד ,ךל ,ךלש תּורבחל ,ךלש ךויחל ,ךילא



םידפסה

 :ןורוד לש דודה ןב ,ןילוסא ןועדג לש ודפסה
 תייה ,ןורוד ,התא ...לודג הכ ןדבָא לע םיכובו םויה ןאכ םידמוע ונא !לארשי רוביג"
 יבגל ךתוא ונלאששכ .יברקל סייגתהל םלוכ תא ענכשל תיסינ דימתו החפשמה תוואג
 םיעדוי אל לבא סנכיהל ךיא םיעדוי םתאש ךל ינייפואה ךויחב תרמא ,הזעב םיעצבמה
 דחפה תא הארה אל םלועמש ,ץימא לייח ,הירא רוג ,ןורוד התא הזו ...תאצל ךיא
".דימת ונבלב ראשיתש ךל םיעבשנו הנורחאה םעפב ךל םיעידצמ ...!ולש



םידפסה

 :וילע הרמא ,ןורוד לש ותרבח ,לבנע
 רסח היה אל ,םלשומ ךכ לכ טושפ תייה !רוביג היהת דימתו רוביג תייה דימת !רקי בוהא"
 ,ךתוא ריכהל תוכזה תא יל ןתנש םלוע ארובל הדומ ינא ... בהואו ןמחר ,עונצ תייה .םולכ ךב
".ןמזה לכ ךילע בושחנ ונחנא ,ונילע רומשתו הלעמל םש חונת .ךתוא בוהאל ,ךתא תויהל



םידפסה

 םתשרדנ הגולפל ךירבחו התא" :ןורודל דפס ןוטיב איג ףולא-ןגס ,רויסה דודג דקפמ

 ,המישמב תוקבד םנהש תכנוח םהילעש םיכרע תנגפה ךות תבכרומ המישמ עצבל

 שארב תדעצ לומתא ...הנידמה תשודק לע ךייח תברקה ידכ דע ,תוניוצמו עגמל הריתח

 ויתורטמ לכש הזבנו לפש ביוא לומ תלפנ .תופיה ךיתונש ועטקנו דוח טוונכ ךירבח

 רוסמ רבח תייה יכ םירפסמ ךירבח ...ןולקשאו תורדש ,הזע ףטוע יבשות תא שיתהל

 ,תווצב ליבומל תבשחנ ,ךירבח םע תולבל תבהא .לארשי ץרא תבהאו המזָי לעב ,ןמאנו

 הביבס רוציל תגאדו םייח תחמש לע תרמש דימת .המישמ לכב תטלבתה דימתו

"...הגולפהו תווצה ברקב המיענ



םידפסה

 שבוח םירבד אשנ ,ןורוד לש ותליפנל םישדוח רשע-דחא תואלמב הכרענש הרכזאב
 תקקחנ ,ונתאמ קלח התא .ךילא עגעגתמ טושפ ינא ..." :ילארשי דעיבא ,ברוע תווצ
 ןיאש םושמ סופתל לוכי אל שיא ךמוקמ תא .דוחל דחא לכ לשו ,תווצכ ונלש בלב קומע
"...םלש היהי אל רבכ םלועל ,תווצהו .ךומכ דוע

 תפומ היהת ,ןורוד ,ךתומד ..." :ברועט"נלפ תווצ דקפמ ,הכמש לאנתנ ןגס לש וירבד
 ,ל"הצ לש וחור איה ךלש חורה ...הברקה לשו הבהא לש תוחילש ,תישיא המגוד לש
 ונתוכז לע ץמואבו םייניש תקירחב ,תונשקעב תקבאנה לארשי תנידמ לש החור
 םחול ,ןשייבה ךכויח םע חאו רבח תומדכ דימת וניניע דגנל היהת ךתומד ...םייקתהל
".הלעמו ומכשמ



החצנה

http://doron-asulin.com:טנרטניא רתא םקוה ןורוד לש ורכזל
.דועו ,ורכזל ובתכנש םירבדו םידפסה ,תונומת תיירלג ,וייח תורוק– רתאב

:תונוש םיכרדב חצנוה ןורוד
ורכזל גנילואב רינרוט עבש ראבב םייקתה15.3.2009-ב•
 .ומש לע ארקנ גנילואבה תגיל עיבג לעפמ•
.ןורוד לש ומש לע הארקנ לגרודכב הנומימה רינרוטב תופתתשמה תוצובקה תחא•
 היה ןורודש הצובקה ,"עבש ראב לעופה" תצובק לש לגרודכה יקחשממ דחאב•

.ורכזל היימוד תקד השדקוה ,הלש עבשומ דהוא

http://doron-asulin.com/





